
Este trabalho começou depois da apelação da organização Gaia pela preservação das sementes naturais. 
A CEE prepara-se para aprovar uma lei que vai proibir o agricultor comum de partilhar as suas sementes. 
Esta lei pretende defender a introdução de OGM no mercado, e estabelece-las como as únicas seguras 
para reprodução e principalmente como sustentáveis para mercado. 
Ao ter conhecimento da acção da Gaia, lembrei-me de um vídeo que tinha visto sobre um armazém de 
sementes no meio do gelo. Sabia que era patrocinado entre outros pela Monsanto. 
O seu nome, Svalbard Global Seed Voult, patrocinado pelo agro-negocio, empresas de pesticidas e 
herbicidas e neo-liberais. Apoiado por cientistas imorais, economistas liberais e pessoas sem carácter. 
Protegido pela CIA, Pentágono e serviços de segurança privada.  
Se estás no lado de associações ambientais, de grupos anti- ogm, ou um indivíduo preocupado com o 
controle, guerras e especismo então, do outro lado tens instituições como a Global Crop Diversity Trust. 
Conhece e sabe porque, estuda e propaga propaganda. 
ESTA É UMA VISÃO SUPREFICIAL, APROFUNDA AI! 

 
EXCERTOS, RETIRADOS DO WEB SITE DA: 
 

GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST  

(A Foundation for Food Security) 
 
Referindo-se a La Tomanita” O GCDT diz na sua pagina Web: 
 “…participantes alegremente atiram tomates uns aos outros (…) fica tudo muito, muito violento. Há 
sangue nas ruas…”,  
Depois usa-a como comparação para as razões para as guerras sangrentas na Europa, Ásia e África. Que diz 
terem existido devido á falta de alimento. 
 Dizem: “ Segundo o jornal “Sience” e dois estudos da Proceedings of the national Academy of Sciences, 
estamos prestes a experimentar lutas de comida de modo mais letal” 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

http://www.croptrust.org/main/
http://www.croptrust.org/main/


Nestes estudos “descobriram” ligações entre variação de temperatura e incidentes de guerra. A sua 
explicação “ Mudanças no clima tem grande impacto directo na capacidade da terra em produzir” que 
“afecta a oferta de alimentos por cabeça” 

 

  
Orgulhosamente continua: “Como se pode adivinhar, os investigadores que trabalham para a China, EUA e 
UK, encontraram alta relação entre mudanças climáticas e guerras ocorridas em terrenos áridos.  

 

  



Acaba a comparação assim: “O que podemos esperar que possa acontecer a África no futuro?” 

                     ÀFRICA Á UMA DECADA, ÀFRICA HOJE. ÀFRICA NO FUTURO? QUE ESPERAM? 
 
  Também nos informa que “ Neste contexto a CIA está a estabelecer um Centro para os Estudos da 
Mudança Climática, e que o Pentágono agora inclui a mudança climática nas ameaças de segurança…” 
E que também : “…  que o aquecimento global pode cortar a produção agrícola indiana em um 1/4 …” 

 
MONOCULTURA NA INDIA 
 
       SEGUNDO A GCDT 

As suas boas notícias são: “ As boas notícias são que esta rara despesa militar pode ser dividida por todas 
as nações. Menos de… “será suficiente para a conservação da diversidade de colheitas para sempre!” 



 
E  avisa: “ Falhar a severa ligação entre mudança climática e guerra representa uma falha de segurança e 
uma ameaça á paz. Falhar passos fáceis para adaptar a agricultura às mudanças climáticas é uma falha em 
reagir a uma ameaça evitável. 
Estrategicamente, e moralmente imperdoáveis” 
 

 
 

 
 
DITO ISTO, VAMOS VER OS MEMBROS DA DIRECÇÃO: 
  
MARGARET CATLEY-CARLSON (CANADA) 
Membro Executivo  
“ É presidente da Global Water Partnership, e da International Advisory Committee para o Group Suez 
Lyonnaise des Eaux. Tambem é membro da UN Secretary General´s Advisory Board, The Rosenberg Forum, 
e do concelho dos Advisors of the World Food Prize.(…) Do IFDC ( Fertilizer Management)(…) Mrs. Cartley- 
Carlson é official da “Order of Canada” 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Catley-Carlson
http://www.uswaternews.com/archives/arcsupply/tsuelyo8.html
http://www.uswaternews.com/archives/arcsupply/tsuelyo8.html
http://rosenberg.ucanr.org/history.shtml
http://www.ifdc.org/Alliances


LEWIS COLEMAN (USA) 
Membro executivo 
(…) Foi presidente da Gordon and Betty Moore Fundation. Antes foi empregado no Bank of America 
Securities ( Montgomery Securities), passou 10 anos no Bank of America e no Bank of America Corporation, 
onde foi chefe do Capital Markets, chefe do World Banking Group. Passou anos na Wells Fargo Bank (…) 
Actualmente é director chefe da Northrop Grumman Corporation. 
Mr. Coleman foi um dos pioneiros da debt-for-nature swaps, que envolve acordos entre Países em 
desenvolvimento em divida, e troca o perdão da divida em troca de protecção ambiental. 
 

SIR PETER CRANE (UK) 
Membro executivo 
Membro da Shcool of Foresty and Environmental Studies em Yale University. É um Fellow of the Royal 
Society, ex director da Royal Botanic Gardens, é tambem assossiado da United States National Academy of 
Science e membro da Royal Swedish Academy of Sciences. (…) 
 

 
 
CARY FOWLER 
Director executivo 
(…) Conselheiro Sénior do director geral da General Bioversity International.  Representou a Future Harves 
(…) Colaborou com a FAO…assistente especial do secretário geral da World Food Summit.(…) 
 

 
EMILE FRISON (Bélgica) 
Membro executivo 
(…) Director da organização internacional Network for the improvemente of Banana and  Platain in 
Montpellier.(…) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_Securities
https://www.bankofamerica.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.northropgrumman.com/
http://www.fas.usda.gov/icd/summit/basic.html


 
WALTER FUST (Switzerland) 
Membro executivo 
(…) em 1986 foi eleito director da OSEC (Swiss office for trade promotion)(…) Fust é president da 
Globethincs .net. Membro da Forum for Federations (Ottawa) 
 

 
ASLAUG HAGA (Noruega) 
Membro executivo 
(…) Teve posições seniores nas embaixadas norueguesas em Nova York e New Delhi. Ministra da cultura, 
ministra dos governos locais e desenvolvimento regional, e ministra do petróleo e energia.  
Hoje é directora da Renewable Energy of the Federations of Norwegian Industries. Também é chefe no 
Norwegian Institute for Nature Research (NINA). 
 

 
JONH LOVETT (Austrália) 
Membro executivo 
Presidente da Cooperative Research Centre for Nacional Plant Biosecurity (…) Professor Emeritus na 
universidade de New England, foi presidente da Oil Seeds Research Council (…) Presidente da Australian 
Society of Agronomy. 
 

 
WANGARI MAATHAI (Kénia) 
Membro do concelho executivo 
Vencedora do prémio Nobel em 2004 pela sua contribuição para desenvolvimento sustentável, democracia 
e paz. Mensageira de paz pela UN em 2009. (…) Entre muitas honras e prémios, ganhou o Right Liveliwood 
Award, o Global 500 Roll of Honor; The Goldman Enviromental prize; The África Prize; The Edinburg Medal; 
The Sophie Prize; Legion D´ Honneur.  
 

 
IBRAHIM ASSANE MAYAKI (Nigéria) 
Membro do concelho executivo 
Chefe executivo da New Partnership for Africa Development (NEPAD). Primeiro ministro da Nigéria (1997-
1999). Serviu como delegado da African Integracion And Cooperation. Director executivo da Rural Hub 
(Senegal) 
 

http://www.forumfed.org/en/where/europe.php
http://www.rightlivelihood.org/
http://www.nepad.org/partner
http://www.hubrural.org/spip.php?article243


 
ROBERTO RODRIGUES (Brasil) 
Membro do concelho executivo 
Ministro da agricultura do Brasil (2003-2006), vice-presidente da Interamerican Ethanol Commission (IEC), 
Coordenador da Getulio Vargas Foundation Agroussiness Centre (GVAgro), presidente da Superior 
Agriculture Council of São Paulo´s Federation of Industries (FIESP) (…) Representa o sector do agro negócio 
em comités estabelecidos pelo governo, como, o Concelho Monetário Nacional e também dirige o Fórum 
Nacional do Agro negócio. 
 

 
 
MOBITO TIÉMOKO TRAORÉ (Mali) 
Membro do concelho executivo (Apontado pela FAO) 
(veterinário e especialista de em gado de criação, ligação em varias frentes da FAO em África, ex director 
da Mali´s Livestock and VeteranarY Services, Foi ministro do desenvolvimento rural do Mali (Agricultura, 
gado e pescas) 
 

 
PAISES QUE ASSINARAM, OU ACEITARAM, O Trust Establishment Ageement. 
 
2004 (Egipto, Cabo Verde, Jordânia, Togo, Marrocos, Síria, Samoa, Etiópia, Tonga, Peru, Mali, Equador, 
Colômbia, Suécia, Mauritius, Servia e Montenegro.) 
2005 (Camarões, Cambodja, Paquistão, Roménia, Uganda) 
2006 (Kénia, Austrália, Gana) 
2007 (Índia, Suíça) 
 
LUTAR CONTRA A POBREZA 
“A agricultura é a fundação económica de grande parte dos países, e para os países em desenvolvimento a 
mais certa fonte de crescimento económico (…) O crescimento agrícola, alem de beneficiar a economia, 
beneficia maioritariamente os pobres, e ao tornar possível a existência de comida beneficia 70% dos 
pobres que vivem nas zonas rurais e para quem, o trabalho na agricultura contínua um principal ganha-
pão. 
(…) Podem cultivar variedades que melhor se adaptam a processos particulares ou que podem ser 
armazenadas por mais tempo ou podem ser transportadas com menos perdas. Podem produzir variedades 
que resistam a pestes e doenças, dando mais protecção contra uma má cultura isolando os agricultores do 
risco de perda. 
A parte dos agricultores em contribuir no combate á fome é complexa, mas sem a diversidade genética, 
não pode atingir todo o seu potencial (…)” 
 

http://www.acronymfinder.com/~/search/related.aspx?w=Interamerican%20Ethanol%20Commission&q=Ethanol+Plants&c=6561369569&rt=ChBNk78WAAqyAQrfMIfMGg9_Eg5FdGhhbm9sIFBsYW50cxoIHKSqXRmShvQoAVITCMjanvS696cCFQkg3wodfmICJQ&google_page_url=http%3A%2F%2Fwww.acronymfi
http://www.agroanalysis.com.br/index.php?area=agrodrops&agd_id=85


 
ATINGIR A SEGURANÇA ALIMENTAR 
“Envolve não só a produção de comida nutritiva, mas também pretende que o indivíduo possa adquirir 
todos os nutrientes necessários para se manter activo e saudável. (…) Uma diversidade de culturas ajuda a 
que haja uma oferta estável e sustentável de comida suficiente, mas também tem um papel importante 
em assegurar a qualidade (…)” 
 

 
PROTEGER O AMBIENTE 
“A perda de biodiversidade é dos maiores problemas ambientais. Segundo estimativas, se continuarmos 
assim, metade das plantas que conhecemos podem enfrentar extinção. (…) Culturas que são resistentes a 
pestes e doenças podem reduzir o uso de pesticidas; variedades mais vigorosas podem competir melhor 
com ervas daninhas, reduzindo o uso de herbicidas (…) variedades mais eficientes no seu uso de nutrientes 
requerem menos fertilizantes. 
Mais importante, talvez, seja o sistema agrícola produtivo, reduz ou elimina a necessidade de cortar 
florestas ou solos frágeis para criar mais terreno para produção de comida.” 
 

 



 
 
UMA RESPOSTA GLOBAL 
 
“(…) Agricultura sustentável e produtiva é um pré-requisito para realizar muitos dos objectivos.” 
 
Objectivo 1- erradicar a fome e a pobreza 
 

Objectivo 2- assegurar sustentabilidade ambiental 
 

 
THE INTERNATIONAL TREARTY (link) 
 
Gerações de generosidade: 
“ Com este tratado, as culturas que produzem a nossa comida, são armazenadas num só local. O tratado 
facilita o acesso a essas culturas, tornando-as livres para certos usos por investigadores que aceitem 
partilhar qualquer benefício futuro de comércio na tecnologia moderna para reprodução de plantas ou 
biotecnologia” 
 

 
Todos os genes contam: 
“Tradicionalmente, enquanto as plantas se desenvolviam naturalmente nos campos, os agricultores faziam 
escolhas sazonais de quais as sementes a salvar para plantar no ano seguinte, baseados no que sabiam do 
seu ecossistema local. No inicio do sec XIX, avanços científicos trouxeram a habilidade de cruzamentos 
mais previsíveis. Hoje a biotecnologia moderna vai mais longe ao oferecer aos reprodutores “avenidas” 
para trazer genes úteis não só de outras variedades mas também de outras espécies, para se cruzarem. 
Isto significa que cada variedade de colheita pode ser potencialmente usada fora do campo dos 
agricultores locais.” 
 

http://www.planttreaty.org/index_en.htm


 
UM DOS PRINCIPAIS PILARES DESTA ORGANIZAÇÃO É O BANCO DE SEMENTES: 
 

SVALBARD GLOBAL SEED VOULT (link) 

  
“O propósito do Voult é armazenar sementes em duplicado de todo o mundo…” O Voult pode ser 
considerado o último recurso para o fornecimento de comida mundial. Irá assegurar por séculos, milhões de 
sementes representando uma importante variedade de culturas disponíveis no mundo hoje em dia.” 
 

 
Um dos seus principais patrocinadores é a fundação Bill & Melinda Gates Foundation 
 
 Esta fundação doou em 2008 entre 10 a 25 milhões de dólares á Clinton Foundation. Aliou-se á Rockefeller 
Foundation na Green Revolution. A fundação tem ligações ao Agro-negócio , com empresas como a 
Monsanto. 

 
Enquanto estas empresas trocam doações de milhões entre si em nome da 
sustentabilidade alimentar, enquanto milhões morrem de fome, milhares se 
endividam, milhões se irão endividar e biliões se irão render á pressão e á 
repressão, estas mesmas empresas e seus representantes vão continuar a 
mentir, vão continuar a praticar ciência sem ética, a ter discursos imorais. 
Tudo o que defendem, está escrito e acordado no “Codex Alimentárius” da FAO. 
 

Cientistas, agricultores, “políticos”, ambientalistas, activistas dos direitos 
humanos, direito dos animais, povos indígenas, libertários, anarquistas, 
religiosos, anti-capitalistas, anti-fascistas e indivíduos sem especificação 
ideológica, lutam contra a imposição do “Codex Alimentárius”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault
http://www.clintonfoundation.org/
http://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.rockefellerfoundation.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
http://combat-monsanto.co.uk/
http://www.fao.org/

